
beschikbaarheid € 511

lee�aarheid
€ 0,88 miljoen (€ 122 per woning) 

lee�aarheid

klachtenonderhoud       1.915
muta�eonderhoud       1.034
contractonderhoud          739
planma�g onderhoud       6.658

x € 1.000
           groot onderhoud/energiemaatregelen
Schilderwerk                 438 woningen      Indische Buurt/Deliplein   154 woningen        
vervanging cv-ketels  184 woningen      Selwerd por�eketagewoningen    90 woningen
keukenrenova�e  377 woningen      Selwerd eengezinswoningen    42 woningen
douche- en toiletvernieuwing 156 woningen      Vinkhuizen                    22 woningen
vervanging dakbedekking 135 woningen            Noorderbinnensingel     17 woningen
           energie-index

      1,2 - 1,4     

duurzaamheid

5,56

veiligheid

Jaarbericht 2019

Asbest   37% van alle woningen is asbestveilig (doelstelling 40%)  
Balkons   in 2019 is de versteviging van alle balkons afgerond  
Open verbrandings- in 2019 zijn alle toestellen vervangen
toestellen/AGPO-ketels

Investeringen              € 11,5 miljoen
- groot onderhoud
- energiemaatregelen

financiën

aflossing en rentekosten  

investeringen en onderhoud 

inzet verkoopopbrengsten
en eigen middelen

overige

verhuurdersheffing

personeelskosten

€ 20,7 miljoen

€ 21,6 m
iljo

en

- € 17,4 miljoen

€ 11,4 miljoen

€ 12,4 miljoen

€ 5,1 miljoen

Onze opbrengsten bedroegen 
€ 53,8 miljoen.

We hebben € 17,4 miljoen ingezet
vanuit verkoop en eigen middelen.

We hebben in totaal € 71,2 miljoen
uitgegeven. 

onze huurprijzen

gemiddelde (ne�o)
huur

19,8% 66,8% 13,0% 0,4%

goedkoop bereikbaar duur duur boven
liberalisa�egrens

betaalbaarheid

nieuwe huurders
         (2018: 8,2)

repara�everzoek
        (2018: 7,7)

vertrokken bewoners
             (2018: 7,3)

8,1 7,6 7,5

        

Wij zijn trots op veel van wat wij de afgelopen jaren hebben bereikt! Wij zijn vier jaar geleden gestart met een 
inhaalslag met het verbeteren van onze woningen. Dit hebben we gedaan in combina�e met technische 
maatregelen om de woningen energiezuiniger te maken. En de basiskwaliteit op orde te brengen. We zi�en 
midden in deze transi�e.
 
We hebben afgelopen jaar een klantvisie opgesteld met een aantal klantbelo�es. Deze klantvisie vertalen we 
in onze processen en gedrag. Daarnaast hebben we in 2019 onze website en klantportaal geop�maliseerd. De 
klusdag grijpen we aan om in contact te zijn met onze bewoners in de wijken. Dit jaar waren we in de vier 
prioritaire wijken (Selwerd, Indische Buurt/De Hoogte, De Wijert en Beijum). We boden onze bewoners 
ledlampen aan. Dit in het kader van duurzaamheid en betaalbaarheid. Daarnaast wilden we met deze ac�e 
een klein steentje bijdragen aan een beter milieu. 

We zijn er nog niet
Wij zijn en blijven in beweging. We zijn begin 2020 interac�ef aan de slag gegaan met onze belanghouders en 
medewerkers. Hun input is de basis voor ons nieuwe ondernemingsplan. We bouwen verder aan onze 
ambi�es met nieuw elan. Wij blijven een bijdrage leveren aan de kwaliteit, betaalbaarheid, lee�aarheid en 
duurzaamheid van de stad Groningen. Hiervoor ze�en wij onze financiële mogelijkheden maximaal in.
 
Door goede samenwerking staan wij sterk!

Sije Holwerda, directeur-bestuurder

muta�egraad

8,7 %

verkocht

sloop/nieuwbouw

  18

  0

8.771
7.701  woongelegenheden 
(7.198 sociale huurwoningen)
     17 bedrijfsruimtes
   588 garages/parkeervoorzieningen
   427 eenheden verzorgingstehuizen
     36 maatschappelijk vastgoed
       2 overig bezit

€ 522

tevreden huurders

kwaliteit van onze woningen

organisa�e

73,8 �e
80 medewerkers
verzuimpercentage 6,6
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Betaalbaar

visita�e
Presta�eveld    

Presteren naar opgaven en ambi�es 7,0
Presteren volgens belanghebbenden 7,2
Presteren naar vermogen  8,0  
Governance   7,5

worteling in buurten 
en wijken

wisselwerking RvC,
bestuurder en MT

wooncommissie
binnen RvC

eigen onderhouds-
dienst

Sterke punten:
Verbeterpunten:

besturing kasstroom
intern verantwoordelijk-
heid nemen, afspraken
nakomen en een echte 
bijdrage leveren

samenstelling en 
inbreng Huurdersraad
trekkende partij prestatie-
afspraken benoemen

bewaking afhandeling
klachten huurders

-  Heerden-aanpak Beijum
-  schu�ngplannen in De Hoogte, Indische Buurt en een stukje Reviusstraat
-  het schoon en veilig houden van de buurten
-  flora en fauna
-  overgang van rolcontainers naar ondergronds afvalsysteem in Cor�nghborg en Centrum
-  De Huismeesters klusdag


